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§ 55 Dnr 2018/000916 539 

Diskussion angående Capellagårdens ansökan om 
ekonomiskt stöd 2018 för Mobil samåkning 

Sammanfattning av ärendet 

Capellagården har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd för att köpa 

in, driftsätta, administrera och utnyttja minibuss och studerande som 

chaufför. För år 2018 söks bidrag med 67 000 kronor och för kommande år 

59 000 kronor/år.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 28 maj 2018.  

Kommunledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till beslut som ska tas upp 

på kommunledningsutskottets möte i augusti 2018.           

_____ 
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Ansökan om ekonomiskt stöd för mobil samåkning 

Beskrivning av ärendet 

Capellagården inkom den 28 maj 2018 med en ansökan om ekonomiskt stöd 

för att möjliggöra samåkning för skolans studerande och personal. För att 

möjliggöra detta krävs enligt ansökan inköp av ett system kallat mobil 

samåkning. Skolan ansöker nu om stöd för detta – 67 000 kronor för år 2018 

och 59 000 kronor/år framöver. 

Beslutsunderlag 

Capellagårdens ansökan inkom den 28 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse den 9 juli 2018. 

Överväganden 

Capellagården är en viktig verksamhet för Mörbylånga kommun. Skolan får 

ett årligt bidrag motsvarande 300 000 kronor.  

Vidare stödjer kommunen skolan genom 

-  inkubatorverksamhet 192 000 kronor/år  

- hyra av lokal för att bedriva verksamhet, Innergården. Hyreskostnaderna 

uppgår till 110 000 kronor. årligen 

Stiftelsen Capellagården ansökte om ett lån på 400 000 kronor år 2010. 

Amortering skulle ha påbörjats 2016 men i ett beslut från 2015 sköts 

amorteringen upp. Skolan har därefter inte amorterat något på lånet och en 

ansökan om ytterligare amorteringsfrihet har inkommit. 

Det kommer att finns två bussalternativ med KLT när linje 404 upphör att 

köra till Vickleby, antingen med linje 105 och då nedre vägen eller linje 103 

övre vägen. 

För att ta dig till busshållplatsen för linje 105, vilken är längst bort, är det 

1,5 km. I sammanhanget kan det påpekas att kommunens skolskjuts-

reglemente säger att elever i åk 7-9 ska ha högst 5 km till närmaste skola för 

att vara berättigade till skolskjuts. Skolskjutsarna planeras på ett sådant sätt 

att man som elev har max 3 km till närmaste busshållplats. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansökan om ekonomiskt stöd från Capellagården, avslås. 
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Capellagården 


